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บทคัดย่อ
	 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษา 
ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการบริหาร
งานซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลาง
และขนาดย่อม และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ารุงรักษา
ของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ประชากร
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานซ่อม
บ�ารุง/บ�ารุงรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการด้าน
การบริหารงานซ่อมบ�ารุง ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ และพนักงานปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
ซ่อมบ�ารุง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ 
ผสมผสานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การประชุมวิพากษ์ การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้การ
วเิคราะห์เชงิเนือ้หา เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเชงิปรมิาณ  
ได้แก่ แบบสอบถาม และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป (SPSS) 
ใช ้การประชุมวิพากษ ์ เพื่อลงมติ เห็นชอบรูปแบบ 
การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาและคู่มือการบริหารงาน
ซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ด้วยมติเอกฉันท์ การซ่อมบ�ารุงรักษา

ผลการวิจัย พบว่าในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องปรับอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก  ่ 
การซ่อมบ�ารงุรกัษาเชงิรกุ การซ่อมบ�ารงุรกัษาเชงิรบั และ
การซ่อมบ�ารงุรกัษาประจ�าการ/ประจ�าวนั โดยมอบอ�านาจ
ให้ผู้บริหารฝ่ายผลิตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้รับ
ผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงรักษา รูปแบบการบริหารงานซ่อม
บ�ารุงรักษาแบบปฏิบัติการองค์รวม (Total Participation 
Execution Maintenance: TPEM) มีองค์ประกอบดังนี้  
ขัน้ตอนการบรหิารการเตรยีมการ (Executive Preparation)  
โดยคณะกรรมการอ�านวยการและที่ปรึกษางานซ่อม
บ�ารุงรักษา มีองค์ประกอบการบริหาร ได้แก ่การวางแผน  
การจัดวางตัวบุคคล และการส่ังการ ขั้นตอนการบริหาร
การปฏิบัติการ (Executive Management) โดยผู้บริหาร
ฝ่ายผลิตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีองค์ประกอบการ
บรหิารได้แก่ การส่ังการ การควบคุม และการประสานงาน  
ขัน้ตอนการบรหิารการรายงานผล (Report Management) 
โดยผูบ้รหิารฝ่ายผลติหรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย มอีงค์ประกอบ
ได้แก่ ผลลัพธ์การซ่อมบ�ารุงรักษา ส่วนการจัดการข้อมูล
เพื่อการรายงานไปยังคณะกรรมการอ�านวยการ เป็น 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในการ
ประชุมสัมมนาวิพากษ์ รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุง
แบบมีส่วนร่วมท่ัวท้ังองค์กรในอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ค�ำส�ำคัญ:	 รูปแบบ การบริหาร การซ่อมบ�ารุง
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Abstract
 The development of a maintenance management 
framework for small and medium-sized manufacturing  
enterprises (SMEs) aims to investigate relevant elements  
of the aforesaid enterprises and to carry out the model 
development process with the intention of improving  
effective maintenance management of the air conditioning  
industry. The study sample includes experts in maintenance  
management, related academics and specialists, executive  
officers of air conditioning enterprises along with their 
maintenance staff. Blending qualitative and quantitative  
study methods were operated. Qualitative data collection  
techniques to produce insights contain in-depth interviews  
and focus group discussions. A survey questionnaire 
was employed for quantitative data collection. The 
means, frequencies and standard deviations of the data 
were analyzed using SPSS.  As results, the maintenance 
pattern of small and medium-sized manufacturing 
enterprises incorporates proactive and preventive 

maintenance as well as routine maintenance check. 
The Production Manager or authorized persons are 
assigned to conduct maintenance duties. Additionally,  
the components of Total Participation Execution 
Maintenance (TPEM) comprise Executive Preparation 
by the maintenance Board and Advisory team, whose 
responsibilities include planning, personnel placement 
and regulating; Executive Management by production  
executive or assigned staff, whose undertakings  
involve control, directing and coordination; Report 
Management by production executive and assigned 
staff, whose task particularly engages maintenance  
outcomes. A recommendation highlights data regulation  
for presenting to the Board of Committee. It was  
revealed that the developed maintenance management 
model with stakeholder engagement in the SMEs was 
unanimously approved from the expert team.

Keywords: Model, Management, Maintenance
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1. บทน�ำ

	 ประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่ริม่ก้าวเข้าสูค่วามสามารถ 

ที่จะผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความจ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันจะ
พบว่ามโีรงงานอตุสาหกรรมประเภทต่างๆ ทีห่ลากหลาย 

เพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพท้ังท่ีเป็นอุตสาหกรรม 

การผลติในรปูแบบท่ีครบวงจร คอืผลติชิน้ส่วน ขึน้รปูงาน 

และสร้างชิ้นงานที่ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือ
ในรูปแบบท่ีเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนในการผลิต เช่น  
ผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โรงงาน
อุตสาหกรรมเหล ่านี้  จึงถูกแบ ่งออกเป ็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีแรงงานจ�านวนมาก ซึ่งเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมที่มักมีผู้ร่วมประกอบการท่ีท�างาน

กันเป็นแบบเครือข่าย มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน 

และมีการวางแผนงานในระดับประเทศ การจ้างงานและ
การด�าเนินการมีความเป็นระเบียบ และมีขั้นตอนท่ีต้อง 
ด�าเนนิการอย่างระมดัระวงัเพือ่ปิดช่องโหว่ ในการด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ท้ังในด้าน
การผลิต การค้า และการบริหารองค์กร องค์กรเหล่านี้มัก
บริหารความเสี่ยงด้วยการแตกออกมาเป็นบริษัทย่อย 
เพื่อให้การบริหารจัดการคล่องตัว และสามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างตรงจุด ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม
อีกประเภทหนึ่งได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนในด้านเศรษฐกิจและการสร้างงานให้เกิดขึ้น

ภายในประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจึงเป็นการสร้างงานอิสระให้แก่ผู้ประกอบการ

ทีม่ศีกัยภาพพร้อมทีจ่ะด�าเนนิธรุกิจด้วยตนเอง ซึง่ในช่วง 
เศรษฐกิจประสบปัญหา รัฐบาลได้จัดท�านโยบายเพื่อ 

ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้น

	 รฐับาลให้ความส�าคัญต่อการพฒันาด้านอตุสาหกรรม  
ในด้านการผลติ โดยเฉพาะธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป็นอย่างมาก โดยมีการช่วยเหลือด้านการลงทุนเพื่อ
การประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
มีทักษะช�านาญการ เนื่องจากการจ้างงานและการพัฒนา

เทคโนโลย ีมคีวามเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ   
ต่อเนือ่งกนัอกีหลายประเภท การสนบัสนนุการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมในด้านการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ท�าให้
มีการน�าเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติบางส่วนมาเพื่อใช ้

ในการประกอบและผลิตสินค้าให้มีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนั เครือ่งมอืท่ีเป็นเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ  
เหล่านี้เมื่อมีการใช้งานย่อมต้องการการซ่อมบ�ารุงรักษา

เป็นส�าคัญ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญเหล่านี้ และถือเป็นนโยบายที่ต้องถือปฏิบัติ ด้วย
การบริหารจัดการที่ดีท่ีท�าให้พนักงานซ่อมบ�ารุงรักษา

เครื่องจักรสามารถใช้ความรู ้ ความช�านาญพื้นฐาน 

ในการซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งาน 

ในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรู ้
แนวทางในการป้องกันไม่ให้เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักร

และอุปกรณ์ต ่างๆ เหล่านี้ช�ารุดเสียหายก่อนเวลา 
อันสมควร การบริหารจัดการการซ่อมบ�ารุงรักษาท�าให ้

องค์การสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าได้ ดังนั้น 

ถ้ามีการบริหารจัดการซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและ

อุปกรณ์การผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถลด
ความสูญเสียในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

	 โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องปรับอากาศที่

เป็นอุปกรณ์ท�าความเย็นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ผลิตสินค้าที่จ�าเป็นส�าหรับประเทศในเขตร้อน เนื่องจาก
สภาพดินฟ้าอากาศของประเทศที่ร้อนจัดจึงท�าให้สินค้า 

อุตสาหกรรมบางประเภทได้กลายมาเป็นสินค้าท่ีจ�าเป็น

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล เช่น การรักษาสุขภาพ
ร่างกายเพือ่ปรบัความสมดุล การดูแลรกัษาอายกุารใช้งาน 

ของอุปกรณ์ที่ส�าคัญและมีราคาสูง ส�าหรับประเทศท่ีอยู่ 
ในแถบร้อนดังเช่นประเทศไทย อณุหภมูคิวามร้อนทีเ่กิดขึน้ 

จากสภาพดินฟ้าอากาศ ท�าให้ต้องพึง่พาเครือ่งปรบัอากาศ 

เพื่อรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช ้บางชนิด 

ไม่ให้เส่ือมสภาพก่อนก�าหนดเวลา และให้คงสภาพท่ีดี 

ตลอดอายุการใช้งานด้วย เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี

ระบบเทคโนโลยขีัน้สูง มกัจะเกิดปัญหาในการรกัษาสภาพ
ให้คงทนในสภาพดินฟ้าอากาศที่ร้อน 



660

วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีที ่24 ฉบบัที ่3 ก.ย. - ธ.ค. 2557
The Journal of KMUTNB., Vol. 24, No. 3, Sep. - Dec. 2014

	 จากการศึกษาในโรงงานอตุสาหกรรมการผลติเครือ่ง 

ปรบัอากาศ พบว่าในกิจกรรมการผลติเครือ่งปรบัอากาศนัน้  
มีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักรหลายประเภทให้สามารถท�างานผลิต 

ชิน้ส่วนต่างๆ อย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่งต่อไปยงักระบวนการผลติ 

ในขัน้ต่อไป จนกระท่ังสามารถประกอบออกมาเป็นเครือ่ง 
ปรับอากาศเป็นผลผลิตท่ีสมบูรณ์ เมื่อมีเหตุขัดข้องใน
ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจาก
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ไม่ท�างานหรอืมคีวามผดิปกต ิไม่ว่า 
จะเกิดจากการช�ารุดจากความประมาท อายุการใช้งาน  
ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านการผลิต คุณภาพ 

การผลิต และในกรณีเครื่องจักรเสียหายไม่สามารถ 

ด�าเนนิการต่อไปได้กย็ิง่จะท�าให้เกิดมลูค่าของการเสยีหาย 

ที่ไม่อาจนับเป็นมูลค่าได้ [1]
	 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท�าการผลิตสินค้า

ประเภทเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย มีขนาดของ
โรงงานอตุสาหกรรมทีท่�าการผลติทีแ่ตกต่างกัน มลีกัษณะ 

ของการบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะในด้าน 

การซ่อมบ�ารุงรักษา ถ้าเป็นโรงงานผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ 

ก็จะมรีะบบการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาท่ีเป็นระบบ มี
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทัว่ทัง้โรงงานและพร้อมท่ีจะแก้ปัญหา 

ให้กับโรงงานทัง้ในด้านการผลติและในด้านสาธารณปูโภค

ทัว่ไป รวมทัง้ดูแลในการจดัการสภาพแวดล้อม นอกจากนี ้
โรงงานขนาดใหญ่ยงัมคีวามพร้อมในการจ้างแรงงานซ่อม

บ�ารุงที่มีความช�านาญและเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมที่

เก่ียวข้อง เช่น ด้านไฟฟ้า ด้านเครื่องจักรและด้านอื่นๆ 
ที่ท�าให้สามารถท�าการซ่อมบ�ารุงได้ทุกประเภทและครบ

วงจร แต่ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจะพบว่ายังมีปัญหาในการท่ีจะจัดท�าระบบการ

ซ่อมบ�ารุงให้สามารถท�าการบริหารการซ่อมบ�ารุงรักษา

ให้มปีระประสทิธภิาพและมรีะบบให้เป็นมาตรฐานในภาค

ปฏบิตังิานได้อย่างประสทิธภิาพ ซึง่จากการศกึษาเบือ้งต้น
พบว่ามาจากสาเหตหุลายประการ เช่น ต้นทนุในการจ้างงาน 

ซึง่ท�าให้โรงงานต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานผูป้ฏบิตังิาน 

ให้ดูแลเฉพาะด้านการซ่อมบ�ารุงรักษา ซึ่งในโรงงาน 

ขนาดกลางและขนาดเล็กการจ้างงานอาจไม่คุ้มค่าต่อ

การลงทุนเนื่องจากเครื่องจักรท่ีใช้งานมีความไม่ซับซ้อน 
นอกจากนีก้ารจดัให้มหีน่วยงานซ่อมบ�ารงุรกัษาอาจท�าให้

การจัดโครงสร้างการบริหารงานในโรงงานไม่มีความ

คล่องตวัเนือ่งมาจากปรมิาณงาน จงึต้องแสวงหาแนวทาง 
ในการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาซึง่มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้เพื่อ
ประโยชน์ในการขจดัความสูญเปล่า ขจดัเวลา ขจดัของเสีย  
เป็นต้น และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่ม

พนกังานหลายแห่งรวมทัง้นกัวชิาการด้านการผลติทัว่ไป 
ได้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันในด้านความจ�าเป็นของ 

รปูแบบการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาท่ีจะเป็นแนวทางที่

เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท้ังขนาดใหญ ่ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม การมีรูปแบบการบริหารซ่อมบ�ารุงรักษา
ในโรงงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโรงงานที่เป็น

อตุสาหกรรมเรือ่งปรบัอากาศจงึมคีวามจ�าเป็นเฉพาะด้าน 

เพื่อท�าให้การซ่อมบ�ารุงรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จึงเป็นส่ิงท่ีส�าคัญเพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อโรงงาน

	 จากแนวความคิดดังกล่าว ผูว้จัิยจงึเลง็เหน็ความจ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องศกึษาวจิยัรปูแบบการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษา

ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ท�าการศกึษาท่ีเน้นในด้านการซ่อมบ�ารงุรกัษาของโรงงาน 

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีสอดคล้องกับ 

ความจ�าเป็นในด้านการน�าไปใช้ในด้านการบรหิารการซ่อม 

บ�ารงุรกัษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ และสามารถ
บริหารการซ่อมบ�ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี

ระบบซ่อมบ�ารุงรักษาท่ีได้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อ

ประโยชน์แก่อตุสาหกรรมการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในด้านอื่น ๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ 

ในการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาในอตุสาหกรรมการผลติ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และพฒันารปูแบบการบรหิารงาน 
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ซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ารุงรักษา

ของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

2. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

2.1 ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำงใช้วิธกีำรสุ่มแบบเจำะจง

 2.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นหัวหน้างาน 

และพนักงานปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

เครือ่งปรบัอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวนท้ังสิน้  
300 คน
	 กลุ่มตัวอย่าง เลือกมาจากหัวหน้างานและพนักงาน
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับ

อากาศขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 
251 คน
 2.1.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 ผู ้ให้ข้อมูลในการวิจัยส�าหรับการเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพครั้งนี้ได้แก ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานซ่อม
บ�ารุงรักษา/บ�ารุงรักษา ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงงาน ที่มี 
หน้าทีก่�ากับดูแลการปฏบิตังิานในส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกับ

การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิต

เครือ่งปรบัอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวน 5 คน
 2.1.3 การประชุมวิพากษ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิต

ขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณศีกึษาโรงงานเครือ่งปรบั

อากาศ

	 ประชากร ที่ใช้ในการประชุมวิพากษ์ คือผู้บริหาร
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม นกัวชิาการ 
ด้านการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษา และผูม้ปีระสบการณ์
เกี่ยวกับงานซ่อมบ�ารุงรักษา จ�านวน 14 คน

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 2.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured) ด้านการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาที่ส�าคัญ
 2.2.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกับ

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง และประสบการณ์

ในการท�างานและองค์ประกอบด้านการบริหารงานซ่อม

บ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 2.2.3 แบบประเมนิรปูแบบการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุ
รักษา และคู่มือการซ่อมบ�ารุงรักษา 

2.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 2.3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
ด้วยวิธีการสกัดและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 2.3.2 จ�านวนและค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

 2.3.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารงาน

ซ่อมบ�ารุงรักษาท่ีมีความส�าคัญในการเพิ่มขีดความ

สามารถในด้านการปฏบิตังิานบรหิารการซ่อมบ�ารงุรกัษา 

ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร ต�ำรำ และ

รำยงำนกำรปฏิบัติงำน

	 ผลการส�ารวจข้อมลูน�ามาวเิคราะห์ภาระงานและหน้าที่

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุง

รกัษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม  
พบว่าแบ่งประเภทงานในการบรหิารจดัการงานซ่อมบ�ารงุ/ 
บ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมออกเป็น 5 ประเภท คอื 1) งานซ่อมบ�ารุงรักษา
เชิงป้องกัน 2) งานซ่อมบ�ารุงรักษาเชิงแก้ไข 3) งานซ่อม
บ�ารุงรักษาประจ�าปี 4) งานซ่อมบ�ารุงรักษาตามก�าหนด
เฉพาะของเครื่อง 5) งานซ่อมบ�ารุงรักษาประจ�าวันใน
แต่ละช่วงเวลา

	 จากการวเิคราะห์ข้อมลูค�าสัง่และระเบยีบปฏบิตักิาร  
ค�าส่ังปฏิบัติการและการรายงานการปฏิบัติการ และ
ท�าการสอบถามหัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานท่ีปฏิบัต ิ
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หน้างานในหน่วยต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน 

ปัจจุบัน พบว่าภาระงานมีข้อมูลท่ีจัดกลุ่มได้ คือในงาน
ปฏบิตักิารบรหิารจดัการในการบรหิารจดัการงานซ่อมบ�ารงุ

รักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม  
ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การควบคมุตรวจสอบ 
การประสานงานและการรายงานผลการซ่อมบ�ารุงรักษา 
และภาพรวมของกระบวนการในการบริหารจัดการงาน

ซ่อมบ�ารุงรักษาที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมการผลิตขนาด

กลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยประเภทการซ่อมท่ัวไป 
ประเภทฉุกเฉิน และประเภทเฉพาะเครื่องจักร

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
	 ผลการสัมภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารจ�านวน 6 คน พบว่า  
การบริหารงานซ่อมบ�ารุงมีความส�าคัญในด้านการผลิต  
เครือ่งมอืและเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการผลติมรีาคาสงูซึง่ต้องใช้ 

ช่างผูช้�านาญการในการซ่อมเครือ่งจกัรเฉพาะ แผนกซ่อม
บ�ารงุท�าการดูแลการซ่อมบ�ารงุในขัน้ต้นและวกิฤต/ิฉกุเฉนิ
เป็นส่วนมาก พบว่ามีการประสานงานของฝ่ายซ่อมบ�ารุง
และฝ่ายผลิต การช่วยเหลือกันและมีการมอบหมาย 

การซ่อมบ�ารุงเชิงประจ�าการ/ประจ�าวันให้แก่พนักงาน
ประจ�าเครือ่งจกัรบ้างแต่ไม่ชดัเจนในภาระงาน ผูเ้ชีย่วชาญ 

กล่าวถึงการซ่อมบ�ารุงแบบมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย

3.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

	 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จ�านวน 179 คน คดิเป็นร้อยละ 73.31 และเพศหญงิ 72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.69 
	 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
35-45 ปี จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมา 
มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ  
23.90 อายุ 25-35 ปี จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  
21.91 และอายตุ�า่กว่า 25 ปี มจี�านวนน้อยทีส่ดุ จ�านวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.58 
	 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ�านวน 121 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.20 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับต�่ากว่า
ปริญญาตรี จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.64 ระดับ 
อื่นๆ จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98 และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีมีน้อยที่สุด จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.18 
	 ต�าแหน่งงาน ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู ่ 

ในต�าแหน่งอื่นๆ มีจ�านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.63 
รองลงมาคือต�าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/แผนก มีจ�านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.46 ผู้บริหารระดับกลางมีจ�านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.14 และผู ้บริหารระดับสูงมีจ�านวน 

น้อยที่สุด มีจ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77
	 ประสบการณ์การท�างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มปีระสบการณ์ท�างานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป จ�านวน 156 คน  
คิดเป็นร้อยละ 62.15 รองลงมามีประสบการณ์ท�างาน

มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปีจ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  
14.53 ประสบการณ์ท�างานมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.16 และประสบการณ์

ท�างานน้อยกว่า 2 ปี มีจ�านวนน้อยที่สุด มีจ�านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.16

3.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนซ่อมบ�ำรุง

ด้ำนควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน

ซ่อมบ�ำรุง

	 การปฏิบัติงานซ่อมบ�ารุงด้านความรู ้และทักษะ 

ทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุ พบว่าองค์ประกอบ
ด้านการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษา ประกอบไปด้วย 5 ด้าน  
ได้แก่	ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์การ ด้านการสัง่การ 
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุมการท�างาน  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก แต่เมือ่พจิารณาองค์ประกอบ 

ทีม่ค่ีาเฉลีย่ ( ) อยูใ่นระดับมากท่ีสดุ คอืด้านการวางแผน 

สงูท่ีสุด มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่ ความคดิเหน็ 

ในด้านการควบคุมการท�างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
ความคิดเห็นในด้านการส่ังการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ความคดิเหน็ในด้านการจดัองค์การ มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.85 
ความคิดเห็นในด้านการประสานงานเป็นล�าดับสุดท้าย

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
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	 ด้านความส�าคัญของหลักการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบรหิารงานซ่อมบ�ารงุโดยรวม และรายข้อ อยูใ่นระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อจ�าแนกรายข้อพบว่า  
มีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยในการท�างาน

เป็นล�าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา
ได้แก่ มีความสามารถวางแผนงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การปฏิบัติงานการซ่อมบ�ารุงให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 

ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีความรู ้
ความเข้าใจในด้านการใช้สารเคม ีอุปกรณ์และเครื่องมือ

ต่างๆ ในการซ่อมบ�ารงุโรงงานอย่างปลอดภยั โดยมค่ีาเฉลีย่ 

เท่ากับ 4.02 และมกีารตัง้คณะกรรมการซ่อมบ�ารงุร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นล�าดับสุดท้ายโดยมี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70

3.5 ผลกำรพัฒนำและกำรประเมินรปูแบบกำรบรหิำร

งำนซ่อมบ�ำรุงและกำรจัดท�ำคู่มือกำรบริหำรงำน

ซ่อมบ�ำรุง

	 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุง

รักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

งานซ่อมบ�ารงุรกัษา และคู่มอืการซ่อมบ�ารงุรกัษา โดยรวม  
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
เมื่อจ�าแนกรายข้อพบว่า รูปแบบการบริหารงานซ่อม
บ�ารุงรักษาท่ีพัฒนาขึ้นมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป็นล�าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาได้แก่ 
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษามีขั้นตอนการ

พัฒนาครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาสามารถน�าไปใช้ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารซ่อมบ�ารุง

ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รูปแบบ 

การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ 

กับสถานประกอบการ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.35 รปูแบบ 

การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษามีความเป็นไปได้ต่อการ 

น�าไปใช้ในอนาคต โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.14 และรปูแบบ
การบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษามคีวามเหมาะสมกับสถาน

ประกอบการเป็นล�าดับสุดท้ายโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07

4. อภิปรำยผลและสรุป

	 จากผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องรูปแบบการบริหารงาน

ซ่อมบ�ารุงท่ีบุคลากรทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือ

กันอย่างใกล้ชิดในการซ่อมบ�ารุง ซึ่งเรียกว่า รูปแบบ 

การบริหารงานซ่อมบ�ารุงแบบปฏิบัติการองค์รวม ดังนั้น 

การซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนและ 

อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งอยู่ในสายงานวิกฤต 

จึงต้องมีการซ่อมฉุกเฉินเร่งด่วนและใช้เวลาซ่อมให้เร็ว

ที่สุดเพื่อไม่ให้การผลิตต้องหยุดชะงัก	 ซึ่งสอดคล้องกับ  
สราวุธ [2] ที่กล่าวว่า การซ่อมบ�ารุงแบบบูรณาการ เช่น 
การซ่อมบ�ารุงทวีผล นั้นต้องอาศัยความร่วมมือกัน ซึ่ง
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาแบบปฏิบัติการ 

องค์รวมมีลักษณะท่ีต้องให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม 

ในการปฏบิตักิารในงานซ่อมบ�ารงุ และธนกร [3] ทีก่ล่าวถงึ 
การซ่อมบ�ารุงรักษาตามสภาพของเครื่องจักรก็จะท�าให้

ไม่ต้องหยุดการผลิต

	 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้ต้นทุนการผลิต

เครือ่งปรบัอากาศสูง คอืความล่าช้าในการด�าเนนิการซ่อม 

บ�ารงุเครือ่งจักรและอปุกรณ์การผลติในขณะทีท่�าการผลติ  
คือการขาดทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ 

เกิดจากเครือ่งจกัรเสีย ส่งผลให้เครือ่งจกัรหยดุการท�างาน
นานเกินไป ท�าให้กระบวนการผลติขาดตอน และส่งผลให้
ไม่สามารถผลติสนิค้าได้ทันเวลา ในโรงงานขนาดใหญ่ทีม่ี
แผนกซ่อมบ�ารุงของโรงงานโดยแยกออกเป็นหน่วยงาน 

ซ่อมบ�ารุงอย่างเป็นระบบก็อาจจะไม่เกิดปัญหาในด้าน

ความช�านาญการของพนกังานในงานซ่อมบ�ารงุ แต่ส�าหรบั
โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดกลางถึงขนาดย่อม  
ปัจจัยด้านงบประมาณเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานให้ 

รบัหน้าทีใ่นงานซ่อมบ�ารงุยงัมคีวามไม่คุม้ค่า และเมือ่ไม่มี
หน่วยซ่อมบ�ารุงก็อาจท�าให้เกิดความล่าช้าในการผลิต 
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ได้เช่นกัน ความไม่สามารถจัดให้มีหน่วยงานซ่อมบ�ารุง
ให้เป็นระบบได้จึงท�าให้งานซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรม 

การผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม  
มีความไม่ชัดเจนในหน้าท่ีท�าให้เกิดความไม่ตระหนักใน 

บทบาทและหน้าท่ี รวมไปถึงความรู้และความสามารถ
ในงานซ่อมบ�ารุง ซึ่งความไม่ชัดเจน และช�านาญการ

เหล่านี้อาจน�ามาซึ่งผลเสียเนื่องจากไม่สามารถด�าเนิน

การซ่อมบ�ารุงได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้อาจมาจากไม่ทราบ
ข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องจักรก่อนท�าการซ่อมบ�ารุง 
ไม่เข้าใจวิธีการ หรืออาจไม่ได้รับรู้ภาระหน้าที่ในงาน
ซ่อมบ�ารุงที่ชัดเจน ท�าให้การซ่อมบ�ารุงเกิดความล่าช้า 
ดังนั้นแนวคิดหนึ่งท่ีเป็นไปได้ คือการบริหารจัดการให้
พนักงานทุกแผนกในโรงงานสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ในการซ่อมบ�ารุงก็จะเป็นผลดีต่อการท�าให้สายการผลิต

สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มก�าลังการผลิต การฝึก
อบรมและพัฒนาให้พนักงานให้มีทักษะความช�านาญ

ด้านการซ่อมเครื่องจักรให้พร้อม ทั้งในการป้องกันการ
ช�ารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งในกรณี

ที่เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตช�ารุดอย่างกะทันหัน 

ซึ่งท�าให้ต้องหยุดการผลิตท้ังกระบวนการผลิตถือได้ว่า

เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการ

ซ่อมบ�ารงุ ทีต้่องมคีวามรูค้วามช�านาญในการซ่อมบ�ารงุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถแก้ไขปัญหา
ขดัข้องของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติและบรหิารงาน 

ให้พนักงานในการควบคุมดูแลให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างถกูต้องจะช่วยลดต้นทนุการผลติ ซึง่สอดคล้องกับ
อนุศักดิ์ [4] และวัลลภ [5] ที่กล่าวถึงในเรื่องความล่าช้า 
ในการซ่อมบ�ารุง คือผลท่ีท�าให้เกิดความล่าช้าในด้าน 

การผลติทีเ่ป็นผลเสียต่อการผลติ และเชือ่มโยงไปสูต้่นทนุ
การผลติ การด�าเนนิธรุกิจ ทีต้่องส่งมอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า
ให้ทันต่อเวลาที่ก�าหนด ดังนั้น การฝึกอบรมทักษะของ
พนักงานให้ตรงตามความต้องการของบริษัทจึงมีความ

จ�าเป็น ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความสูญเสียที่เกิดจาก

ความล่าช้าในการซ่อมบ�ารุงจะส่งผลกระทบที่เชื่อมโยง

เหมือนลูกโซ่ 

	 ผลการวิจัยพบว่า ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 

เครื่องปรับอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม มีการซ่อม 

บ�ารงุรกัษาเชงิรกุ การซ่อมบ�ารงุรกัษาเชงิรบั และการซ่อม 

บ�ารงุรกัษาประจ�าการ/ประจ�าวนั โดยมอบอ�านาจให้ผูบ้รหิาร 
ฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบงาน

ซ่อมบ�ารุงรักษา รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษา
แบบปฏิบัติการองค์รวม มีองค์ประกอบดังนี้ ขั้นตอนการ
บริหารการเตรียมการ โดยคณะกรรมการอ�านวยการและ

ที่ปรึกษางานซ่อมบ�ารุงรักษา มีองค์ประกอบการบริหาร
ได้แก่ การวางแผน การจัดวางตัวบุคคล และการสั่งการ 
ขั้นตอนการบริหาร โดยผู้บริหารฝ่ายผลิตหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย มีองค์ประกอบการบริหารได้แก่ การส่ังการ 
การควบคุม และการประสานงาน ขั้นตอนการบริหาร 
การรายงานผล โดยผู ้บริหารฝ่ายผลิตหรือผู ้ ท่ีได้รับ 

มอบหมายมอีงค์ประกอบได้แก่ ผลลพัธ์การซ่อมบ�ารงุรกัษา  
ส่วนการจดัการข้อมลูเพือ่การรายงานไปยงัคณะกรรมการ 

อ�านวยการ เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุิ 
ในการประชุมสัมมนาวิพากษ์ รูปแบบการบริหารงาน
ซ่อมบ�ารุงแบบมีส่วนร่วมท่ัวท้ังองค์กรในอุตสาหกรรม

การผลติขนาดกลางและขนาดย่อมนี ้ได้รบัความเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยมติเป็นเอกฉันท์  
ดังแสดงในรูปที่ 1 
	 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยั	ดลพวิฒัน์ [6] กล่าวถงึ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในการไหล

เวียนของข้อมูลแต่ละฝ่ายในองค์กรและประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการภายในเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ	 ซึ่ง 

ผู้บริหารโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศต้องมีนโยบาย

ปฏิรูประบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงที่ให้ฝ่ายผลิตเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการส่ังการและท�าการประสานงาน

กับฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	ฝ่าย

ฝึกอบรมและพัฒนา	 ฝ่ายจัดซื้อ	 ฝ่ายธุรการ	 ฝ่ายพัสดุ	

เป็นต้น	 และให้ความร่วมมือกับงานซ่อมบ�ารุงโดยมีการ

วางแผน	การจดัองค์การ	การประสานงาน	การสัง่การ	และ

การควบคุมและประเมนิผลทีเ่ป็นระบบโดยให้การประสาน

ความร่วมมือกันในการซ่อมและบ�ารุงรักษา	
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	 การจัดฝึกอบรมให้สามารถซ่อมบ�ารุงรักษาอย่าง 

ต่อเนือ่งโดยใช้ผูเ้ชีย่วชาญจากบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งจกัรเป็น

วิทยากร	 เพื่อให้ช่างซ่อมมีความรู้ความช�านาญเพียงพอ

ในการซ่อม	 และบริการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

ในโรงงานแบบประจ�าวัน (Routine Maintenance)	 และ 
การซ่อมบ�ารุงทวีผล (Preventive Maintenance) เพื่อยืด
อายกุารใช้งานของเครือ่งจกัร	จดัให้มกีารฝึกอบรมในด้าน

จิตพิสัยเพื่อสร้างจิตส�านึกในการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

และอุปกรณ์	 ให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนัก 

ในความส�าคัญของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการผลติ	ให้ม ี

ความรู้สึกว่างานซ่อมบ�ารุงเป็นหน้าท่ีของทุกคน	 และ 

การฝึกอบรมในเรือ่งของการท�างานเป็นทมี	ความร่วมมอื	 

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ	ที่สามารถเชื่อมโยงให้

องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด	 ความร่วมมือกันของพนักงาน	 

ให้ความรูใ้นวธิกีารท่ีถกูต้องในการบ�ารงุรกัษา	ซึง่สอดคล้อง 

กับวีระภัทร [7] กล่าวถึง	การพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน

วัฒนธรรมองค์กรและการท�างานเป็นทีมร่วมกัน

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 1.	สนบัสนนุให้เกดิองค์ความรูต่้อยอดจากงานวจิยันี้
ควรท�าการวจิยัในการแสวงหารปูแบบการซ่อมบ�ารงุรกัษา

ที่เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการซ่อมบ�ารุง 

ในระดับสากล

 2. บูรณาการรูปแบบการซ่อมบ�ารุงรักษาให้ครบ 

ทกุด้าน	โดยท�าการวจิยัเพือ่บรูณาการด้านการบรหิารและ

การปฏิบัติมาศึกษาปัจจัยส�าเร็จและปัจจัยเส่ียงต่อระบบ

การซ่อมบ�ารุงรักษาที่ครบวงจร

รูปที่ 1	 รปูแบบการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาในอตุสาหกรรมการผลติขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณศึีกษาโรงงาน 

	 เครื่องปรับอากาศ
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